
KOORDINACIJSKI ODBOR AKCIJE: ZA OSMIJEH DJETETA U BOLNICI 
kojeg čine predstavnici: Saveza društava Naša djeca Hrvatske, Hrvatskog društva za preventivnu i 

socijalnu pedijatriju, Pedijatrijsko društvo hrvatske udruge medicinskih sestara, te predstavnici  
iz Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva zdravlja i Ministarstva znanosti, obrazovanja i 

sporta.  

 
Pozivamo vas 

na središnje godišnje Savjetovanje: 

 
BRIGA ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI 

ZA VRIJEME BORAVKA U BOLNICI 
utorak, 14. lipnja 2016. u Zagrebu 

u dvorani Klinike za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, s početkom u 10,30 sati 
 

 Otvaranje Savjetovanja – prof. dr.sc.med. Aida Salihagić Kadić, predsjednica  
           Saveza društava Naša djeca Hrvatske i akcije Za osmijeh djeteta u  bolnici. 

 Pozdravna riječ u ime domaćina – Zoran Bahtijarević, dr.med., ravnatelj klinike. 
 

Program Savjetovanja: 
 

 Briga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi za vrijeme boravka u bolnici - 
uvodna riječ o cilju i programu Savjetovanja – dr. Dubravka Lipovac, pedijatar,  
Savez DND. 

 Hospitalizacija djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi – prim.mr.sc. Marija 
            Hegeduš-Jungvirth, dr.med., pedijatar, subspecijalist, ped. gastroenterolog, 
            Županijska bolnica Čakovec. 

 Smjernice za hospitalizaciju djece bez roditeljske skrbi – dr.sc. Irena Slaviček, prof. 
rehabilitator i psihoterapeut, Centar  „Goljak“, Zagreb. 

 Uloga medicinske sestre u zbrinjavanju djece bez adekvatne roditeljske skrbi 
tijekom boravka u bolnici – Anita Mišković, bacc. med. techn., Klinika za dječje bolesti, 
Zagreb, Klaićeva i  Anđelka Budrović, bacc. med. tech., Klinika za infektivne bolesti dr. 
Fran Mihaljević, Zagreb. 

 Podrška odgojitelja u bolnici djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi u uvjetima 
hospitalizacije – Ivana Jurakić, univ.bacc.praesc.educ. – DV Izvor – Vrtić u Klinici za 
dječje bolesti, Zagreb.  

 Izazovi i prilike udomiteljstva djeteta s teškoćama u razvoju nakon dugotrajne 
hospitalizacije – Marijana Dvorski mag. traesc.educ., Dječji vrtić Vrtuljak, Zaprešić. 

 Nedostatak podrške udomiteljskim obiteljima prilikom hospitalizacije djece -  
Mladenka  Ravenski,  predsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece i Katarina 
Maček, mag. act. soc., stručna suradnica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece – 
udomitelji  za djecu i Udruge udomitelja i obiteljskih domova „Nada“, Ivanec.  

 Hospitalizacija udomljene djece –  Armin Hadžić,  profesor dipl. psiholog,  POU  
            Hrvatski dom Petrinja, Savjetovalište za djecu mlade i obitelj.  

 Djeca u sustavu socijalne skrbi – briga za istu za vrijeme boravka u bolnici –  
Milena Bilopavlović Margeta, dipl.soc.radnica, Caritas zagrebačke nadbiskupije              
Kuća za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi Emaus, Zagreb. 

 Skrb Dječjeg doma Zagreb za vrijeme boravka djece u bolnici – Vesna Šugor, dipl. 
soc. radnica, Dječji dom Zagreb, Nazorova.    

 Alternativna i augumentativna komunikacija s djecom bez adekvatne  
            roditeljske skrbi – Nataša Konjek, bacc. therap.occup., Ivana Bukovina, bacc.    
            therap. occup. i Mara Vukadin, prof. psiholog, Klinika za dječje bolesti Zagreb.  

 Poštivanje prava hospitalizirane djece – iskustvo SOS Dječjeg sela Hrvatske - 
Krešimir Makvić, soc. pedagog, zagovaratelj dječjih prava, SOS Dječje selo Hrvatska. 

 



Rasprava 
Primjeri i prijedlozi iz prakse  - iznose prisutni predstavnici svojih ustanova i udruga.  
 
Na Savjetovanje se pozivaju predstavnici iz svih bolnica/dječjih odjela koji su dosad sudjelovali u akciji Za 
osmijeh djeteta u bolnici, te predstavnici drugih ustanova i udruga, a  koji svojim iskustvom i prijedlozima  
mogu pridonijeti da se ubuduće posvećuje veća pozornost i podrška djeci bez odgovarajuće roditeljske 
skrbi. 
 
Molimo Vas da sa ciljem i programom ovog Savjetovanja obavijestite sve svoje djelatnike/članove i 
suradnike, te i da zajedno dogovorite/odlučite tko će doći, pratiti izlaganja i prenijeti Vam saznanja s ovog 
Savjetovanja, a poželjno i prikazati Vaše rezultate i prijedloge. 
 
Putne troškove snose bolnice, ustanove i /udruge koje upućuju svoje predstavnike na ovo Savjetovanje. 
Kotizacija nije predviđena, a troškove pripreme i održavanja Savjetovanja snosi KO akcije Za osmijeh 
djeteta u bolnici. 
 
Dodatne informacije možete dobiti na telefon 01 49 22 957 i 01 49 22 959, radnim danom od 8,00 do 16,00 
sati. Kome je potrebna Potvrda o prisustvu Savjetovanju, može je dobiti na stolu predsjedatelja nakon 
završetka Savjetovanja (koje se predviđa između 14 i 15 sati). 
 
Radi pravovremene pripreme uvjeta za uspješno održavanje Savjetovanja mole se bolnice i druge ustanove 
da čim prije najavite ime/imena Vaših predstavnika, na faks: 01 4922975, ill  na email: anna@savez-dnd.hr.   
 
S poštovanjem, 

prof. dr .sc. Aida Salihagić Kadić 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


